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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 21η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 172/2018 

Σήμερα 21/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 118473/15-6-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
120670/19-6-2018 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 15-6-2018
και 19-6-2018 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης στην 
περιοχή ΣΕΣΙ – ΖΕΡΒΕΣΙΑ της ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ στον Κάλαμο Αττικής». 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
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Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), 
Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, 
Γιάμαλη Αναστασία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, 
Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας 
Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος 
Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης),
Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
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στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82867/18/14-6-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 

Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90/Α/2013)]. 

3. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) και Υ.Α. 
9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/07)]. 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/2002) [Όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)]. 

5. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

7. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)]. 

8. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, 
όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
(ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 
και άλλες διατάξεις». 
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9. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

10. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012)“Προδιαγραφές περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)” 

11. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 
166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 
3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014)]. 

12. Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12)]. 

13. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

14. Της ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών 
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/2014)]. 

15. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 
όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, 
ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

16. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 
17. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί 

διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των 
υπ’ αριθμ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/1971), Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 
801Β/1974) και Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

18. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 29197/1834/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για του έργου: “Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης στην περιοχή ΣΕΣΙ – 
ΖΕΡΒΕΣΙΑ της ΚΟΡΛΚΟ ΑΤΕΕ στον Κάλαμο Αττικής”» από το Τμήμα 
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Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / 
Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 76343/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” από 
το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1016/Φ.Περιβ./2006 ΑΕΠΟ με θέμα «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία των υφιστάμενων κατασκηνώσεων 
“ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ” της ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ στην θέση ΣΕΣΙ – 
ΖΕΡΒΕΣΙΑ» από το Τμ. Α’ / Δ/νση ΠΕΧΩ / Γεν. Δ/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

22.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ6016/2650/Περ.6/2015 ΑΕΠΟ έγγραφο με θέμα «Σχετικά με 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων κατασκηνώσεων “ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ 
– ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ” της ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ, στη θέση ΣΕΣΙ – ΖΕΡΒΕΣΙΑ» από το 
Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34189/2796/2016 ΑΕΠΟ έγγραφο με θέμα «Σχετικά με 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων κατασκηνώσεων “ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ 
– ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ” της ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ, στη θέση ΣΕΣΙ – ΖΕΡΒΕΣΙΑ» από το 
Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1799/2012 έγγραφο με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία με τον δ.τ. “ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε.”, στην Κοινότητα 
Καλάμου Αττικής» από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Δ/νση Δημ. Υγείας & 
Κοιν. Μέριμνας / Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

25. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2401/2014 έγγραφο με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία με τον δ.τ. “ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε.”, στην Κοινότητα 
Καλάμου Αττικής» από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Δ/νση Δημ. Υγείας & 
Κοιν. Μέριμνας / Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3953/2016 έγγραφο με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία με τον δ.τ. “ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε.”, στην Κοινότητα 
Καλάμου Αττικής» από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Δ/νση Δημ. Υγείας & 
Κοιν. Μέριμνας / Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9858/2015 έγγραφο με θέμα «Ανανέωση άδειας κολυμβητικής 
δεξαμενής εντός κατασκήνωσης της “ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε.” με νόμιμο εκπρόσωπο 
τον ΚΟΡΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Δημητρίου» από τον Δήμο Ωρωπού. 

28. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1805/2007 έγγραφο με θέμα «Απάντηση σε αίτηση» από το 
Δασαρχείο Καπανδριτίου / Δ/νση Δασών Αν. Αττικής / Γενική Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής. 

29. Την με α/α 3325437 της 18/04/2016 Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. 
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30. Τις υπ’ αριθμ. 2926/82 και 85/86 άδειες οικοδομής από το Πολεοδομικό Γραφείο 
Καπανδριτίου / Ν.Α.Α.Α. 

31. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1943/2008, 15616/2014 και 17726/2015 Βεβαιώσεις σχετικά 
με την ύδρευση της μονάδας, από την Δημοτική Κοινότητα Καλάμου / Δήμος 
Ωρωπού 

32. Τα υπ’ αρ. 391/17-06-2015 και 18-07-2015 τιμολόγια μεταφορά λυμάτων 
βιολογικού καθαρισμού, από την εταιρεία ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 
Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης στην περιοχή ΣΕΣΙ – ΖΕΡΒΕΣΙΑ της ΚΟΡΕΛΚΟ 
ΑΤΕΕ στον Κάλαμο Αττικής”, η οποία διαβιβάστηκε με το (19) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε. 
 
Συντάκτης μελέτης: 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ / ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ 
Ε.Μ.Π. 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
5. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ  
    ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ  
     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
Θέση Έργου 
Η περιοχή του Έργου «Παιδική Κατασκήνωση ΚΟΡΕΛΚΟ», βρίσκεται στην περιοχή 
ΣΕΣΙ - ΖΕΡΒΕΣΙΑ, της κοινότητας Καλάμου, Αττικής και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο 
Ωρωπού. 

Η έκταση του γηπέδου που καταλαμβάνει είναι μικτή μορφή δάσους και αγρών, 
ιδιόκτητη αλλά και με δημόσια διακατεχόμενα εδάφη.  
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Η άμεση περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει ούτε γειτνιάζει με περιοχή του δικτύου NATURA 
2000 ή άλλη προστατευόμενη περιοχή, ούτε με αρχαιολογικό χώρο. 

Η περιοχή καλύπτεται από δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. 

 
Στοιχεία λειτουργίας – προσωπικό 
Ο χώρος της κατασκήνωσης λειτουργεί κάθε χρόνο για 4 περίπου μήνες (3-4 
περιόδους των 22 ημερών η καθεμία) με δυνατότητα φιλοξενίας 450 κατασκηνωτών 
ανά περίοδο. 

Ο αριθμός των εργαζομένων (στελεχών – εργατοϋπαλλήλων) στο Έργο μεταβάλλεται 
ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας ως εξής: 

 Κατασκηνωτική περίοδος: 100-120 άτομα 

 Μη κατασκηνωτική περίοδος: 2-5 άτομα 

Ειδικότερα κατά την περίοδο λειτουργίας της κατασκήνωσης, και ανάλογα με την 
εκάστοτε δύναμη (πληρότητα), το προσωπικό που διαμένει στην εγκατάσταση 
αποτελείται από 1 Αρχηγό, 2 Υπαρχηγούς, 3 Γραμματείς, 10 Κοινοτάρχες / Γυμναστές / 
Μουσικούς / Κοινωνική Λειτουργό, 50-70 Ομαδάρχες, 15 εργαζομένους προσωπικού 
εστίασης, 5 εργαζομένους ασφαλείας της εγκατάστασης, 1 ηλεκτρολόγο, 1 μηχανικό, 1 
υδραυλικό, 1 έως και 2 παιδιάτρους και 2 – 3 νοσηλεύτριες και 2 εργαζομένους ως 
κηπουρούς / εργατικό προσωπικό. 

Επιπλέον και όσον αφορά στη λειτουργία του έργου: 



 8 

 Το έργο υδροδοτείται από το δίκτυο της κοινότητας Καλάμου με 
αποθήκευση του ύδατος σε κατάλληλη δεξαμενή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

 Η διάθεση των λυμάτων γίνεται με τη συγκέντρωση μέσω υπογείου δικτύου 
στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού, και μεταφορά τους με 
βυτιοφόρα φορτηγά στην πλησιέστερο σταθμό επεξεργασίας λημμάτων. 

 Τα κτίρια καλύπτονται ενεργειακά από δίκτυο μέσης τάσης μέσω ιδιωτικού 
υποσταθμού υποβιβασμού τάσεως με δύο μετασχηματιστές 500 kVA 
(20.000 / 400 Volt). Το δίκτυο εντός της ιδιοκτησίας, είναι υπογειοποιημένο 
μέχρι τον χώρο πινάκων της μέσης τάσης. 

 

Παραγόμενο προϊόν - Εξυπηρετούμενος πληθυσμός – Στόχος & σκοπιμότητα 
Η θέση και οι υψηλού επιπέδου υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρει το 
συγκρότημα συνάδουν με τις ευρύτερες χωροταξικές κατευθύνσεις για την αναψυχή και 
τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση και συνέχιση 
της λειτουργίας του Έργου, συνεισφέρει στην ενίσχυση και διατήρηση της αναψυχής 
και του τουριστικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ευρύτερης περιοχής καθώς 
προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό κατασκηνωτών (δυναμικότητα 450 άτομα x 4 
περιόδους = 1.800 άτομα). Παράλληλα ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία μέσω 
εισφορών καθώς και την αύξηση της απασχόλησης. Ειδικότερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες η απασχόληση ανέρχεται σε 120 άμεσες θέσεις εργασίας και σχεδόν τριπλάσιο 
αριθμό έμμεσων θέσεων. 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, για την Παιδική κατασκήνωση 
«ΚΟΡΕΛΚΟ» ισχύει το ακόλουθο ιστορικό: 

 Το έτος 2006 εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η με 
α.π. ΠΕΧΩ 1016/Φ. Περιβ./06/24.05.2006 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με ισχύ μέχρι 24.12.2006. 

 Το έτος 2008 υπεβλήθη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (α.π 
ΠΕΧΩ 1953/12.03.2008) αίτημα της Εταιρείας για ανανέωση της ΑΕΠΟ, 
χωρίς όμως απάντηση από την Υπηρεσία. 

 Το έτος 2012 υπεβλήθη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (α.π 
ΠΕΧΩ Φ.6016/549/06.02.2012) νέο αίτημα της Εταιρείας για ανανέωση 
της ΑΕΠΟ, χωρίς όμως απάντηση από την Υπηρεσία. 

 Το έτος 2015 υπεβλήθη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (α.π 
ΠΕΧΩ Φ. 6016/2650/14.05.2015) νέο αίτημα της Εταιρείας με συνημμένη 
ΜΠΕ για ανανέωση της ΑΕΠΟ. 

 Με το α.π. ΠΕΧΩ Φ.6016/2650/Περ.6/2015/30.06.2015 η Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής ζήτησε από την ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης 
Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων, όσον αφορά στη διαχείριση των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

 Με το α.π. 34189/2796/25.04.2016 η ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ υπέβαλλε στη 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αττικής εκ νέου ΜΠΕ ζητώντας την επανέκδοση – ανανέωση της 
ΑΕΠΟ. 

 Με το α.π. ΠΕΧΩ 34189/2796/2016/06.04.2017 η Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
επέστρεψε τη ΜΠΕστην ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ και ζήτηση εκ νέου σύνταξη 
αυτής σύμφωνα με τα περιεχόμενα της ΥΑ 170225/27.01.2014 (ΦΕΚ 
135/Β/2014). 

Σκοπός της κατατεθειμένης ΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του Έργου και η 
έκδοση ΑΕΠΟ σύμφωνα με το Ν.4014/2011 και τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις 
αυτού που διέπουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων. 

 
Ιστορική εξέλιξη του έργου 
Η δραστηριότητα αφορά μια ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση ιδρυθείσα από το έτος 1981. 
Η έκταση της ανέρχεται σε περίπου 108 στρέμματα. Παρόλη τη μεγάλη χρονική 
διάρκεια των ετών ανάπτυξής της, στην πορεία των χρόνων η εν λόγω «Παιδική 
Κατασκήνωση ΚΟΡΕΛΚΟ», διατήρησε πάντοτε μία ευαισθητοποίηση στα 
περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα υγείας και ασφάλειας, ειδικά για δραστηριότητες, 
όπως η προκείμενη, που από το έτος ίδρυσής της έως σήμερα, έχει φιλοξενήσει 
περισσότερα από 25.000 παιδιά. 

Αναφορικά με τα κτίρια, αυτά αφορούν τις κύριες διοικητικές δραστηριότητες 
(Γραμματεία, Ιατρείο, Μαγειρείο, Πολιτιστικό Κέντρο, Θέατρο, Ντους, Τραπεζαρία, 
Τουαλέτες, Κατοικίες Προσωπικού - Πελατών, Μηχανοστάσια Υποστηρικτικών δικτύων 
Αποσκλήρυνσης – Ζεστού Νερού και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους). 

Μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές, που 
κατασκευάστηκαν στις χρονικές περιόδους από το 1980 έως το 1983, καθώς και 
διάφοροι χώροι αθλοπαιδιών. Οι περισσότεροι των χώρων αυτών νομιμοποιήθηκαν 
οικοδομικά με τις Διατάξεις του Ν.1337/83. 

Μέρος των κατασκευών αυτών είναι μόνιμες (όπως τα Μαγειρεία, η Τραπεζαρία, οι 
Χώροι Υγιεινής, το Αρχηγείο, το Γραφείο Γραμματείας, το Ιατρείο, το Αναρρωτήριο, οι 
Βοηθητικές Αίθουσες, ο Χώρος Γεννήτριας, ο Βιολογικός Καθαρισμός, ο Ξενώνας 
Ξένων Παιδιών και Συνοδών, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, οι Υδατοδεξαμενές, κλπ.), 
ενώ άλλες (όπως οι Σκηνές, τα Κοινοταρχεία, κλπ.), είναι πρόσκαιρες – αποσπαστές 
κατασκευές, τοποθετημένες σε σταθερές βάσεις από σκυρόδεμα, με μεταλλικούς 
συναρμολογούμενους σκελετούς, με κεραμοσκεπές, χαρακτηρισμένες ως αυθαίρετες 
και ενταχθείσες και στις διαδικασίες που ορίζει ο Ν. 3208/03. 

Με βάση λοιπόν τον Ν. 3208/2003, ΦΕΚ Α303, άρθρο 18. § 5,6, δόθηκε ή δυνατότητα 
νομιμοποιήσεως των υφισταμένων κτισμάτων σε Αγρούς και σε Δημόσια και μη Δάση 
και Δασικές Εκτάσεις, όπως στην περίπτωση των πέντε κατασκηνώσεων Καλάμου, μια 
των οποίων είναι η Παιδική Κατασκήνωση ΚΟΡΕΛΚΟ που είναι εγκατεστημένη και 
λειτουργεί κανονικά και συνεχώς από το 1983, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις, 
όπως όλες οι ομοειδείς μονάδες. 
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Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 
Η έκταση του γηπέδου που καταλαμβάνει είναι μεικτή μορφή δάσους χαλεπίου πεύκης 
και αειφύλλων – πλατυφύλλων, και αγρών, ιδιόκτητη αλλά και με διακατεχόμενα εδάφη. 

Χαρακτηρισμός έκτασης 
Σύμφωνα με το α.π. 1705/19.04.2007 έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου η 
έκταση με συνολικό εμβαδόν 181.372 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνεται η περιοχή 
έργου και άλλες γειτονικές εκτάσεις, χαρακτηρίζεται ως εξής: 

1. Τα τμήματα συνολικού εμβαδού 8.766 τ.μ βάσει του 2278/28-5-82 
πληροφοριακού εγγράφου: 

 Τμήμα εμβαδού 4.143 τ.μ. χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση 

 Τμήμα εμβαδού 4.623 τ.μ. χαρακτηρίζεται ως δάσος. 
Ύστερα από προσφυγή του Γ.Γ.Π. Αττικής κατά του 2278/28-5-82 
πληροφοριακού εγγράφου που εκκρεμεί για κρίση στην Α'θμια Ε.Ε.Δ.Α. 
Νομαρχιακής Αυτ/σης Αν. Αττικής τα δύο παραπάνω χαρακτηρίζονται ως 
δασωμένος αγρό και δάσος αντίστοιχα και υπάγονται στην παρ. 1 του 
άρθρ. 3 του Ν. 998/79. 

2. Τα τμήματα συνολικού εμβαδού 153.231 τ.μ., βάσει της 5406/9-7-02 πράξης 
χαρακτηρισμού του Δασάρχη Καπανδριτίου η οποία μετά από προσφυγή 
εκκρεμεί στην Α'θμια Ε.Ε.Δ.Α. χαρακτηρίζεται ως δάσος, και υπάγεται στην 
παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν. 998/79 διαχειρίζονται από την Υπηρεσία μας σαν 
δημόσιο διακατεχόμενο δάσος. 

3. Τα τμήματα συνολικού εμβαδού 19.375 τ.μ. βάσει της 5406/9- 7-02 πράξης 
χαρακτηρισμού του Δασάρχη Καπανδριτίου χαρακτηρίζονται σαν 
γεωργικές εκτάσεις της παρ. 6α του άρθρ. 3 του Ν. 998/79. 

Για όλες τις παραπάνω εκτάσεις στις οποίες εκκρεμούν προσφυγές, δεν είναι δυνατός 
ο χαρακτηρισμός αυτών πριν την τελεσιδικία των πράξεων. 

Δασική Νομοθεσία: 
Στο Άρθρο 36 του N. 4280/2014, και ειδικότερα σε αντικατάσταση του Άρθρου 50 του 
Ν. 996/1979, για τις Κατασκηνώσεις προβλέπονται τα ακόλουθα: 

« Άρθρο 50 Κατασκηνώσεις 

1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων επιτρέπεται, με απόφαση του 
αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η επέμβαση σε 
δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εξαιρέσει των κατηγοριών α΄ και β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και των κατηγοριών α΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του 
ιδίου άρθρου του παρόντος νόμου, υπό τον όρο ότι θα παρέχεται από τον εκάστοτε 
δικαιούχο αδαπάνως φιλοξενία σε παιδιά άπορων ή πολύτεκνων οικογενειών που 
υποδεικνύονται και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε ποσοστό 
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων αυτών. 
Δικαιούχοι της επέμβασης μπορεί να είναι το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή 
ιδρύματα και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φυσικά πρόσωπα ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 
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2. Στις κατασκηνώσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η εγκατάσταση 
κατασκευών που μπορούν, κατά την αιτιολογημένη κρίση των αρμόδιων τεχνικών 
υπηρεσιών, είτε να αποσυναρμολογηθούν είτε να απομακρυνθούν ευχερώς, καθώς και 
μονίμων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας κατασκευών, δηλαδή κοιτώνων, 
μαγειρείων, χώρων υγιεινής, πρόχειρων ιατρείων. 

Η έκταση που επιτρέπεται να καταλαμβάνουν συνολικά οι ανωτέρω κατασκευές δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής έκτασης, με 
δυνατότητα να ανέλθει στο είκοσι (20%) με την προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Τα ενδεχομένως προβλεπόμενα κτίσματα, είναι ισόγειας κατασκευής, δεν υπερβαίνουν 
το ύψος των 4.00 μέτρων με δυνατότητα επιπλέον κατασκευής στέγης μεγίστου ύψους 
2.00 μέτρων και κείνται σε απόσταση τουλάχιστον 5.00 μέτρων από την περίμετρο της 
διαθέσιμης έκτασης.» 

 
Έλεγχος Κάλυψης - Δόμησης 
ΚΑΛΥΨΗ: 

α. Επιτρεπόμενη: 108.653,49 Χ 0,15% =   16.298,02 μ2 

β. Πραγματοποιούμενη : 

Κάλυψη (μονίμων κτισμάτων):   5.013,50 μ2 

Εμβαδά (σκηνών – Κοινοταρχειών):  3.655,40 μ2 

Σύνολο:     8.668,90 μ2 < 16.298,02 μ2 
ΔΟΜΗΣΗ: 

α. Επιτρεπόμενη: 108.653,49 Χ 0,15% = 16.298,02 μ2 

β. Πραγματοποιούμενη : 

Δόμηση (Μονίμων Κτισμάτων):   9.522,40 μ2 

Εμβαδά (σκηνών – Κοινοταρχειών):  3.655,40 μ2 

Σύνολο:     13.181,90 μ2 < 16.298,02 μ2 

Υπόλοιπο Δόμησης    3.116,12 μ2 
 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πραγματοποιούμενη κάλυψη είναι πολύ μικρότερη από την 
επιτρεπόμενη (15%), ενώ σύμφωνα με τη δήλωση με α/α 3325437 υπαγωγής στο 
Ν.4178/2013, όλα τα κτίσματα είναι νόμιμα και δεν υπάρχουν υπερβάσεις. 

Στην περιοχή έργου δεν υπάρχει έκταση η οποία να έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. 

Κατά συνέπεια το έργο είναι πλήρως συμβατό με τη Δασική Νομοθεσία. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Εγκαταστάσεων 
Τα κοινόχρηστα κτήρια και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, περιγράφονται ως 
ακολούθως: 

Μόνιμα Κτίσματα 
α) Το κτίριο της Β' ΄Τραπεζαρίας, ξένων στελεχών και αλλοδαπών 

κατασκηνωτών. Το συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζει ιδιομορφία ως προς το 
ύψος του, καθότι ενώ στο νότιο προσανατολισμό του είναι ισόγειο στο 
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βορειανατολικό προσανατολισμό του, λόγω μεγάλης κλίσης εδάφους, όπως 
φαίνεται και από τη διάταξη υψομετρικών καμπυλών, έχει απόκλιση υψόμετρου 
από +3,40μ έως +12,90μ, είναι όμως προσαρμοσμένο, κατά το δυνατόν, 
ικανοποιητικώς στο φυσικό ανάγλυφο. Αποτελείται από τέσσερα επίπεδα και 
στέγη. Το πρώτο επίπεδο αποτελεί ουσιαστικά το υπόγειο. 

β) Το κτίριο Αρχηγείου που είναι και χώρος Γραμματείας, εμβαδού: 
115+115+90 μ2 και το οποίο είναι κατ’ ουσία διώροφο κτίριο με υπόγειο και 
στέγη. Όμως η παρατήρηση της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή ο 
ιδιαίτερα επικλινής χαρακτήρας του εδάφους, κάνει και αυτό το κτίριο να 
προσαρμόζεται, κατά το δυνατόν, στο φυσικό έδαφος, με μέγιστο ύψος 8,90 + 
2,50 με στέγη στο υψηλότερο σημείο. 

Το Αρχηγείο καταλαμβάνει τα δύο πρώτα επίπεδα, ενώ ο όροφος, 
χρησιμοποιείται από το ζεύγος των ιδρυτών Δημ. Κορέλλα και Ποθ. Κορέλλα 
και την οικογένειά τους, για διαμονή την περίοδο λειτουργίας της 
κατασκήνωσης. Είναι κατασκευασμένο και με την με αριθ. 1405/81 Άδεια 
Οικοδομής, της Πολεοδομίας Καπανδριτίου. 

Έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα κείμενο στο χώρο των 
σκηνών της δυτικής πλευράς, καλαίσθητο και πλήρως προσαρμοσμένο στο 
περιβάλλον. Από τη δυτική πλευρά το κτίριο φαίνεται να είναι διώροφο λόγω 
έντονης υψομετρικής διαφοράς. 

γ) Το Κτίριο για Διαμονή Προσωπικού, Ενηλίκων, Ιατρείου με ειδικό χώρο 
Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων – με Τοιχεία Περίφραξης, και 
Παρατηρητήριο. Πρόκειται για κτίσμα μικτής χρήσης δύο ορόφων με 
κεραμοσκεπή, που είναι και κλειστοί χώροι συνάθροισης φιλοξενούμενων για 
παιδαγωγικά προγράμματα, και αποτελείται από δύο επίπεδα και στέγη εκ των 
οποίων το πρώτο είναι μπαζωμένο (υπόγειο) με χρήση αποθήκης, wc, και 
εγκαταστάσεις συστημάτων ψύξης – θέρμανσης. Για το κτίσμα αυτό έχει 
εκδοθεί η Οικοδομική Άδεια 368/15-4-88, με επέκταση, δηλωθείσα με τον 
Ν.1337/83. Η απόκλιση ως προς το ύψος και στην κατασκευή αυτή, ήταν 
επιβεβλημένη από την κλήση του φυσικού της εδάφους. 

δ) Το κτίριο (Κοινοταρχείο) 6ης, 7ης κοινότητας, μικρής επιφανείας, με χρήση 
την διαμονή κοινοταρχών στο ισόγειο χώρο και κατασκηνωτών στο Α’ όροφο, 
έχει μέγιστο ύψος 6,40μ. μαζί με τη στέγη, που είναι μια απλή κεραμοσκεπή και 
είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον περιβάλλοντα χώρο. 

ε) Το Κτίριο Α' Τραπεζαρίας – Λούνα Πάρκ εκτεινόμενο σε δύο επίπεδα 
συνολικού ύψους 8,50μ., είναι και αυτό προσανατολισμένο στο φυσικό 
ανάγλυφο. 

στ)Το Κτίριο Ιατρείο - Δ’ Κοινότητα, είναι διώροφο με χρήση Ιατρείου στο 
ισόγειο, και χώρου κατασκηνωτών στον όροφο, συνολικού ύψους 5,80μ. και 
1,00μ. στέγη. 

ζ) Το Κτίριο Κουζίνα – Παρασκευαστήριο, είναι κτίριο μονόροφο, ύψους 4,80μ. 
και διάσταση 25,80x12μ. Είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχο πληρώσεως από οπτόπλινθους. 

η) Το κτίριο β΄ Κοινότητας 
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θ) Το κτίριο γ΄ Κοινότητας 

ι) Το κτίριο δ΄ Κοινότητας 

Έλεγχος πλευρικών αποστάσεων: 
Στην πλειονότητά τους, τόσο οι μόνιμες όσο και οι πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, 
υφίστανται τουλάχιστον 5,00μ. από τα πλευρικά όρια ή την φαινομενική οριογραμμή 
της ιδιοκτησίας και αυτό γιατί η εν λόγω κατασκήνωση, περιέλαβε εντός της κύριας και 
περιφραγμένης ιδιοκτησίας της, τα λειτουργικά κτίρια και κατασκευές, εκτός δε αυτής 
τους χώρους είτε για την πυροσβεστική προστασία ή για δρόμους ευρύτερους, ώστε να 
λειτουργούν και ως πάρκινγκ κατά τα επισκεπτήρια των γονέων, είτε για να υπάρχει 
χώρος ελεύθερος, για άλλης μορφής εκμεταλλεύσεις και λειτουργίες της 
κατασκηνωτικής μονάδας, όπως είναι οι υδατοδεξαμενές – μηχανισμοί πυρασφάλειας, 
στάθμευση μεγάλων οχημάτων πυροσβεστικών, λεωφορείων εν αναμονή για την 
χρήση σε ώρα κινδύνου, ελικοδρόμιου, διαμονή των οδηγών – συνοδηγών 
λεωφορείων μεταφοράς παιδιών – κατασκηνωτών από το εξωτερικό, έκτακτων 
πυροφυλάκων κλπ. 

Από τις υφιστάμενες μόνιμες κατασκευές μόνο δύο, δηλαδή μια δεξαμενή νερού στο 
τμήμα Δ’ και ένα βοηθητικό κτίσμα wc, δεν πληρούν τον όρο της πλευρικής 
αποστάσεως. 

Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι δρόμοι γύρω από την κατασκηνωτική 
μονάδα έχουν χαραχθεί και κατασκευαστεί με πρωτοβουλία και διάθεση του χώρου 
από την ίδια την μονάδα, ώστε να αποτελούν κατά νόμο οι δρόμοι αυτοί “Δουλεία 
Διόδου”. 

Χώροι αθλοπαιδιών 
Οι χώροι των αθλοπαιδιών αποτελούνται από ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου, πέντε 
γήπεδα 5Χ5 ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο βόλεϊ-μπάσκετ, ένα γήπεδο μπιτς- βόλεϊ, τρείς 
πισίνες, μια υδροτσουλήθρα και πέντε παιδικές χαρές, κρίνονται δε ελάχιστοι και 
αναγκαίοι αν συσχετιστούν με τη συνολική δυναμικότητα της κατασκήνωσης, που είναι 
450 παιδιά. 

Οι προαναφερθέντες, κατασκευασμένοι χώροι αθλοπαιδιών (κυρίως γήπεδα) έχουν 
Επιφάνεια 10.141 μ2 < Μέγιστη Επιτρεπόμενη Επιφάνεια Αθλοπαιδιών =108.653,40μ2 
Χ 10%= 10.865,34 μ2 (10.141 μ2 < 10.865,34 μ2 ). 

Όλοι οι χώροι είναι καλαίσθητοι, απόλυτα εναρμονισμένοι στο φυσικό περιβάλλον, είναι 
λειτουργικοί και έχουν τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις. 

Ειδικότερα, για τις κολυμβητικές δεξαμενές ισχύουν τα ακόλουθα: 

Βασικές σχεδιαστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τον σχεδιασμό της 
κολυμβητικής δεξαμενής: 

1. Η απλότητα λειτουργίας και η αποδοτικότητα του συστήματος. 

2. Η υγιεινή και η ασφάλεια των λουομένων. 

3. Η σύνδεση της κατασκευής με τον περιβάλλοντα χώρο και αισθητικά και 
λειτουργικά. 

4. Η ικανοποίηση της δυναμικότητας του συστήματος (αριθμός λουομενων). 

5. Η πιστή τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και διατάξεων. 
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6. Η διεθνής βιβλιογραφία. 

Με βάση τα παραπάνω η α’ (μεγάλη) κολυμβητική δεξαμενή έχει τα ακόλουθα βασικά 
χαρακτηριστικά: 

1. Η είσοδος των λουομένων στην κολυμβητική δεξαμενή γίνεται από τις 
ανοξείδωτες σκάλες που προβλέπονται. 

2. Περιμετρικά και συμμετρικά της δεξαμενής για να ικανοποιείται η επιφανειακή 
απορροή που απαιτείται έχει κατασκευαστεί υπερχειλιστής που διαμορφώνεται 
σε κανάλι που οδηγεί στη δεξαμενή ανακύκλωσης. Το κανάλι είναι καλυμμένο με 
σχάρα υψηλής μηχανικής αντοχής, κατασκευασμένη από σκληρό PVC. 

3. Εκροή επίσης επιτυγχάνεται από τα φρεάτια του δαπέδου τόσο για την 
εκκένωση της πισίνας όσο και για την μερική ανακυκλοφορία (μέχρι 50%) 
σύμφωνα με τις Διεθνείς προδιαγραφές. 

4. Όταν συγκεντρώνονται στερεά στον πυθμένα της δεξαμενής, η αναρρόφηση 
τους γίνεται μέσω πλευρικού στομίου καθορισμού στο οποίο συνδέεται η 
υδραυλική σκούπα πυθμένος. 

5. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως 
και τα περιμετρικά τοιχεία και ο πυθμένας της πάχους 0,25μ. 

6. Η εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής είναι επενδεδυμένη με τσιμεντοκονία για 
επίτευξη ομαλότητας και πλακάκι ειδικό για κολυμβητικές δεξαμενές. Με την 
παραπάνω επίστρωση επιτυγχάνεται αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, 
εύκολος καθαρισμός των επιφανειών και παράλληλα εμποδίζεται η ανάπτυξη 
μικροοργανισμών. 

7. Σύστημα καθαρισμού νερού-Χλωρίωση. Προβλέπεται η καθημερινή λειτουργία 
του συστήματος καθαρισμού του νερού έτσι ώστε να διατηρείται σε απόλυτα υγιή 
κατάσταση και να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους λουόμενους. 

Αναλυτικά ακολουθείται η εξής πορεία καθαρισμού: 

 Το νερό της πισίνας μέσω των επιφανειακών υπερχειλιστών και των 
φρεατίων πυθμένος διέρχεται από τα προφίλτρα των αντλίων για την 
κατακράτηση των μεγάλων στερεών. 

 Η κυκλοφορία του νερού και η τροφοδότηση των φίλτρων γίνεται με 
την χρήση αντλιών (φυγοκεντρικών), αυτομάτου αναρροφήσεως. 

 Ακολούθως το νερό διοχετεύεται στα φίλτρα καθαρισμού όπου 
κατακρατούνται τα αιωρούμενα σωματίδια με αποτέλεσμα την διαύγασή 
του. 

 Πριν την επιστροφή του νερού και πάλι στην πισίνα χλωριώνεται με την 
προσθήκη στερεού χλωρίου σε ποσότητα ανάλογη με την παροχή. Τα 
φίλτρα χαλαζιακής άμμου αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια περίπου. 
Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα υφίστανται διαχείριση όπως και τα 
υπόλοιπα αστικά απορρίμματα, δηλαδή παραλαμβάνονται από τα 
απορριμματοφόρο του κοινότητας Καλάμου. 

Όσον αφορά στη β’, γ’ κολυμβητικές δεξαμενές γενικά ισχύουν τα παραπάνω με τις 
ακόλουθες διαφορές: 
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 Είναι πολύ μικρότερες σε μέγεθος, και 

 Η ανακύκλωση του νερού γίνεται με skimmer.  

Οι πισίνες με skimmer είναι πιο οικονομικές από τις πισίνες με υπερχείλιση με 
βάση τα ακόλουθα: 

 Δεν χρειάζεται να κατασκευαστή περιμετρικό ή πλευρικό κανάλι 
υπερχείλισης της πισίνας. 

 Δεν απαιτείται ένας επιπλέον χώρος νερού που λέγεται δεξαμενή 
υπερχείλισης και είναι απαραίτητος για την λειτουργία της πισίνας με 
υπερχείλιση. Με αυτό τον τρόπο η πισίνα έχει χαμηλότερο κόστος 
κατασκευής που ξεκινάει από 20% και φτάνει έως και 30% ανάλογα με 
τις περιμετρικές επενδύσεις που θα γίνουν στην πισίνα. 

 Η μηχανολογική λειτουργία της πισίνας skimmer σε σχέση με την 
πισίνα υπερχείλισης είναι η ίδια. Και στις δύο πισίνες έχουμε την ίδια 
υψηλή ποιότητα στην καθαρότητα του νερού. 

 Στις πισίνες skimmer η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο νερό και 
στο επιχείλιο της πισίνας είναι περίπου 7εκ.- 10εκ. 

Στην περίπτωση αυτή ο επιφανειακός καθαρισμός της πισίνας και η 
επανακυκλοφορία του νερού γίνεται από πλευρικά στόμια εισαγωγής (skimmer) 
και η επιστροφή του νερού από τα περιμετρικά στόμια (Inlets). 

Μανδρότοιχοι 

Το τμήμα της περίφραξης, ευρισκόμενο προς το τμήμα της βόρειας και δυτικής 
πλευράς, συνολικού μήκους 351μ και ύψους σε μερικά σημεία άνω του 1,60μ από τον 
εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με ανάλογη 
διακόσμηση (πολεμίστρες). Πάνω από το συμπαγές τμήμα και ενσωματωμένο στον 
τοίχο υπάρχει μεταλλικό πλέγμα ύψους έως 1,20μ. 

Το υπόλοιπο τμήμα της περίφραξης είναι από υψηλό προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα 
έως ύψους 2,40 μ και φωτιζόμενο τη νύχτα για λόγους ασφαλείας με ειδικό σύστημα. 
Το ύψος καθώς και η μορφή του τοίχου που βρίσκεται κυρίως σε επαφή με δρόμους 
κυκλοφορίας οχημάτων, είναι επιβεβλημένα, για τη σωστή λειτουργία της 
κατασκήνωσης, την απομόνωση δηλαδή από τα βλέμματα των περαστικών και όλα 
αυτά για λόγους ασφαλείας των παιδιών. 

Σκηνές που θεωρούνται αποσπαστές 

Οι σκηνές με τα στοιχεία Κ38, έως Κ92, και τα κοινοταρχεία Κ47, Κ57,Κ61, Κ68, 
συνολικού εμβαδού 2.069,86μ2, θεωρούνται αποσπαστές, είναι κατασκευασμένες από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στη βάση τους και καλυμμένες με αλφαμπλόκ από τη μια 
πλευρά, όπου υπάρχει και υποτυπώδες w.c και έχουν επιχρισθεί με αμμοκονίαμα. 
Χρονολογικά οι εν λόγω "σκηνές" είναι από τις πρώτες κατασκευές που 
κατασκευάστηκαν το 1982. 

Παρατηρητήρια – Υδατοδεξαμενή Πυρασφάλειας- και Δεξαμενές Νερού: 
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Κατασκευή τριών παρατηρητηρίων, όπου εγκαθίστανται εργαζόμενοι της επιχείρησης 
κατά τον χρόνο λειτουργίας της μονάδος, για την παρατήρηση και προφύλαξη – 
πρόληψη από τον μεγαλύτερο καλοκαιρινό εφιάλτη των όμοιων μονάδων την πυρκαγιά 
έχοντες διαθέσιμα τα αποθέματα νερού. 

Τριάντα έξι (36) απλές βάσεις σκηνών. 

Είναι απλές τσιμέντινες βάσεις, πάνω στις οποίες τοποθετούνται αντίσκηνα, 
στρατιωτικού τύπου, λυόμενα και μεταφερόμενα στο τέλος της κατασκηνωτικής 
περιόδου στις αποθήκες. Είναι προορισμένα για τον διαχωρισμό των κατασκηνωτών 
όταν είναι ηλικίας μεγαλύτερης της προβλεπόμενης για συμβίωση παιδιών και των δύο 
φύλλων. 

Κυκλοφορία – προσβασιμότητα – εσωτερικό οδικό δίκτυο 

Η πρόσβαση στο συγκρότημα εξυπηρετείται από ασφαλτοστρωμένη οδό, που συνδέει 
τον Κάλαμο με τους Αγ. Απόστολους, και εφάπτεται στην είσοδο του οικοπέδου. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου της εισόδου στο Έργο έγινε με κριτήριο την 
εύκολη και ασφαλή δυνατότητα πρόσβασης από τον δημοτικό δρόμο. 

Από τις εισόδους, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων, και πεζοδρόμων γίνεται η προσπέλαση σε όλα τα σημεία της 
κατασκήνωσης. 

Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο πλάτος, τόσο των διαδρόμων όσο και των 
κλιμακοστασίων, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις προδιαγραφές της 
πυροσβεστικής και του κανονισμού για προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. 

Παραπλεύρως της κατασκήνωσης υπάρχει ιδιόκτητος χώρος (χωράφι), επιφάνειας 
περ. 10 στρ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολιγόωρη στάθμευση των 
οχημάτων των επισκεπτών. 

Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι με τη λειτουργία της κατασκήνωσης, και αθροιστικά με όλες 
τις υπόλοιπες κατασκηνώσεις και τις λοιπές υποδομές τις περιοχής, δεν εξαντλούν σε 
καμία περίπτωση τη φέρουσα ικανότητα του εξωτερικού οδικού δικτύου. Άλλωστε, το 
Έργο συνιστά υφιστάμενη, εν λειτουργία από το 1981 εγκατάσταση, η λειτουργία της 
οποίας ουδέποτε δημιούργησε συμφόρηση στο οδικό δίκτυο. 

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 

Οι χώροι πρασίνου της κατασκήνωσης καλύπτουν μη δασική επιφάνεια 9,0 
στρεμμάτων περίπου. Αποτελούνται από επιφάνειες κυρίως με γρασίδι χλοοτάπητα. 

Ο σχεδιασμός των φυτεύσεων και η επιλογή του φυτικού υλικού έχουν γίνει με 
γνώμονα την ένταξη του Έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, με αναφορές στο μεσογειακό τοπίο και ως εκ τούτου συνιστούν αυτόχθονα 
και αυτοφυή είδη (ελιές, πεύκα) με ελάχιστες αρδευτικές απαιτήσεις. Το 
χρησιμοποιούμενο γρασίδι-χλοοτάπητας είναι πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία. 
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Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

ΘΟΡΥΒΟΣ: 
1. Να τηρούνται τα όρια του θορύβου που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81. 
2. Για την εγκατάσταση θορυβωδών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων να τηρούνται οι 

ελάχιστες αποστάσεις από ευαίσθητες χρήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην 
ΚΥΑ 7034/1298/2000 (ΦΕΚ Β’ 368) όπως εκάστοτε ισχύει. 

3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

4. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως 
ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το 
Π.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

5. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (π.χ. 
χλοοκοπτικές μηχανές, κλπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν 
τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 
όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β’ 1418) και στην ΚΥΑ 
9272/471/2007 (ΦEK B’ 286) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
6. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να 

τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
7. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και 

τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ.) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες 
εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, 
είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 

9. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, 
γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των 
λοιπών κάδων απορριμμάτων). 
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10. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 

11. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως 
εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά 
μόνο (σε συγκεκριμένα σημεία) για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για 
ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

12. Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση 
(γαλακτοκομικά, κρεατικά, κλπ.) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και αποκλειστικό 
χώρο κατάψυξης και ποτέ να μην παραμένουν σε ανοικτούς χώρους. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
13. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης μέσω υπόγειο δικτύου 

αποχέτευσης οδηγούνται στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού, η οποία 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας και στην συνέχεια πραγματοποιείται μεταφορά τους με 
βυτιοφόρα φορτηγά στον πλησιέστερο σταθμό επεξεργασίας λημμάτων. Τα υγρά 
απόβλητα να απομακρύνονται μία φορά την εβδομάδα με αδειοδοτημένο 
βυτιοφόρο όχημα προς νόμιμη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, κρατώντας 
τα αντίστοιχα παρασταστικά. 

14. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων και της 
ιλύος.  

15. Τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρείων να μη διατίθενται στο αποχετετικό δίκτυο της 
εγκατάστασης αλλά να συλλέγονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους 
(σαπωνοποιία, κλπ.). 

16. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών αποβλήτων σε ιδιωτικούς 
και δημόσιους χώρους.  

17. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια 
μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των 
μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται 
σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε 
εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

18. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά υδροδότησης της δραστηριότητας. 
19. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να 

επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
20. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 

Οποιαδήποτε επέμβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων 
αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταμέτρηση και 
αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο αριθμός να 
υποβληθεί στο αρμόδιο Δασαρχείο. 
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21. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δασικά και αναδασωτέα τμήματα. 
22. Να υπάρχει συνδρομή σε έργα αναδάσωσης και λοιπά έργα αρμοδιότητας του 

Δασαρχείου στην γειτνιάζουσα – πληγείσα περιοχή από τις πυρκαγιές. 
23. Να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η αντιπυρική προστασία για τις δασικού 

χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση πυροσβεστικών 
οχημάτων με ευθύνη και μέριμνα της εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη-υποδείξεις 
της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

24. Να γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τακτικός (εβδομαδιαίος) καθορισμός του 
χώρου από τα ξερά φύλλα, χόρτα και κλαδιά. 

25. Με στόχο την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τον περιορισμό του 
κυκλοφοριακού φόρτου, προτείνεται την καλοκαιρινή περίοδο και συγκεκριμένα τις 
ημέρες έναρξης και τέλους των κατασκηνωτικών περιόδων, να υπάρχει 
πρόγραμμα προσέλευσης των παιδιών, αφενός “ανηγμένο” σχετικά στο χρόνο, 
αφετέρου εκτός των ωρών αιχμής του, καθώς και σχετικές οδηγίες σχετικά με τις 
δυνατότητες και το χρόνο στάθμευσης. Σημειώνεται ότι με τη δημιουργία ενός 
προσεκτικού προγράμματος προσέλευσης, θα αποφευχθούν δυσάρεστες οχλήσεις 
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  

26. Τα οχήματα τροφοδοσίας της κατασκήνωσης ή και τα οχήματα συλλογής και 
μεταφοράς απορριμμάτων, αυτά δεν πρέπει να κινούνται τις ώρες αιχμής 
επιβαρύνοντας τον κυκλοφοριακό φόρτο της καλοκαιρινής περιόδου.  

27. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των 
κατασκηνωτών το οποίο θα περιλαμβάνει α) Εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. οδηγίες 
για σβήσιμο των φωτιστικών σωμάτων σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται, 
κλπ.) και β) Εξοικονόμηση νερού (π.χ. οδηγίες προς προσωπικό, και τους 
κατασκηνωτές για εξοικονόμηση νερού κατά τη σωματική καθαριότητα και την 
προετοιμασία και διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης, 
μέσω απλών τεχνικών, όπως το να μην μένουν συνέχεια ανοιχτές οι βρύσες κτλ, 
καθώς και με τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό και 
επιδιόρθωση τυχόν διαρροών). 

28. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την πιθανή 
άρδευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 

 πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
 ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πολύ πρωί ή τις βραδινές 

ώρες) 
 διερεύνηση της αξιοποίησης των ομβρίων υδάτων. Σε περίπτωση 

αξιοποίησης τους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 145116/2001 ΚΥΑ θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η παρούσα απόφαση. 

29. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, 
κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. 

30. Να γίνουν φυτεύσεις με κατάλληλα είδη δέντρων και θάμνων όλων των επιφανειών 
που επιδέχονται βλάστηση – όπου αυτό επιτρέπεται, δημιουργία ζωνών πρασίνου 
και ανάπλαση τοπίου σύμφωνα με εγκεκριμένη φυτοτεχνική μελέτη από το 
δασαρχείο. Να γίνεται συστηματική συντήρηση των φυτεύσεων. 
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31. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα 
ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση 
δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ. 

32. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

33. Να υπάρχει πλήρης αντιηλεκτροπληξιακή & αντικεραυνική προστασία. 
34. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής 

οχλήσεων. 
35. Ο φωτισμός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισμένος ώστε να περιορίζεται η 

διάχυση του εντός του. 
36. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. 
37. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
38. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει και να υποβάλει την Ετήσια Έκθεση 

Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016). 

39. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.  
 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης στην 
περιοχή ΣΕΣΙ – ΖΕΡΒΕΣΙΑ της ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ στον Κάλαμο Αττικής», σύμφωνα με 
τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν 
ως εξής :  
 
Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

ΘΟΡΥΒΟΣ: 
1. Να τηρούνται τα όρια του θορύβου που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81. 
2. Για την εγκατάσταση θορυβωδών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων να τηρούνται οι 

ελάχιστες αποστάσεις από ευαίσθητες χρήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην 
ΚΥΑ 7034/1298/2000 (ΦΕΚ Β’ 368) όπως εκάστοτε ισχύει. 
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3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

4. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως 
ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το 
Π.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

5. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (π.χ. 
χλοοκοπτικές μηχανές, κλπ.) για τη συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν 
τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 
όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β’ 1418) και στην ΚΥΑ 
9272/471/2007 (ΦEK B’ 286) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
6. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να 

τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
7. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και 

τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ.) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες 
εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, 
είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 

9. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, 
γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των 
λοιπών κάδων απορριμμάτων). 

10. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 

11. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως 
εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά 
μόνο (σε συγκεκριμένα σημεία) για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για 
ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

12. Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση 
(γαλακτοκομικά, κρεατικά, κλπ.) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και αποκλειστικό 
χώρο κατάψυξης και ποτέ να μην παραμένουν σε ανοικτούς χώρους. 
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ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
13. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης μέσω υπόγειο δικτύου 

αποχέτευσης οδηγούνται στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού, η οποία 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας και στην συνέχεια πραγματοποιείται μεταφορά τους με 
βυτιοφόρα φορτηγά στον πλησιέστερο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων. Τα υγρά 
απόβλητα να απομακρύνονται μία φορά την εβδομάδα με αδειοδοτημένο 
βυτιοφόρο όχημα προς νόμιμη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, κρατώντας 
τα αντίστοιχα παραστατικά. 

14. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων και της 
ιλύος.  

15. Τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρείων να μη διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο 
της εγκατάστασης αλλά να συλλέγονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους 
(σαπωνοποιία, κ.λπ.). 

16. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

17. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια 
μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των 
μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται 
σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε 
εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική 
σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

18. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά υδροδότησης της δραστηριότητας. 
19. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να 

επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
20. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 

Οποιαδήποτε επέμβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων 
αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταμέτρηση και 
αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο αριθμός να 
υποβληθεί στο αρμόδιο Δασαρχείο. 

21. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δασικά και αναδασωτέα τμήματα. 
22. Να υπάρχει συνδρομή σε έργα αναδάσωσης και λοιπά έργα αρμοδιότητας του 

Δασαρχείου στην γειτνιάζουσα – πληγείσα περιοχή από τις πυρκαγιές. 
23. Να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η αντιπυρική προστασία για τις δασικού 

χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση πυροσβεστικών 
οχημάτων με ευθύνη και μέριμνα της εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη-υποδείξεις 
της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

24. Να γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τακτικός (εβδομαδιαίος) καθορισμός του 
χώρου από τα ξερά φύλλα, χόρτα και κλαδιά. 
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25. Με στόχο την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τον περιορισμό του 
κυκλοφοριακού φόρτου, προτείνεται την καλοκαιρινή περίοδο και συγκεκριμένα τις 
ημέρες έναρξης και τέλους των κατασκηνωτικών περιόδων, να υπάρχει 
πρόγραμμα προσέλευσης των παιδιών, αφενός “ανηγμένο” σχετικά στο χρόνο, 
αφετέρου εκτός των ωρών αιχμής του, καθώς και σχετικές οδηγίες σχετικά με τις 
δυνατότητες και το χρόνο στάθμευσης. Σημειώνεται ότι με τη δημιουργία ενός 
προσεκτικού προγράμματος προσέλευσης, θα αποφευχθούν δυσάρεστες 
οχλήσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  

26. Τα οχήματα τροφοδοσίας της κατασκήνωσης ή και τα οχήματα συλλογής και 
μεταφοράς απορριμμάτων, αυτά δεν πρέπει να κινούνται τις ώρες αιχμής 
επιβαρύνοντας τον κυκλοφοριακό φόρτο της καλοκαιρινής περιόδου.  

27. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των 
κατασκηνωτών το οποίο θα περιλαμβάνει α) Εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. 
οδηγίες για σβήσιμο των φωτιστικών σωμάτων σε χώρους που δεν 
χρησιμοποιούνται, κ.λπ.) και β) Εξοικονόμηση νερού (π.χ. οδηγίες προς 
προσωπικό, και τους κατασκηνωτές για εξοικονόμηση νερού κατά τη σωματική 
καθαριότητα και την προετοιμασία και διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων της 
κατασκήνωσης, μέσω απλών τεχνικών, όπως το να μην μένουν συνέχεια ανοιχτές 
οι βρύσες κτλ, καθώς και με τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων για τον 
εντοπισμό και επιδιόρθωση τυχόν διαρροών). 

28. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την πιθανή 
άρδευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 

 πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
 ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πολύ πρωί ή τις βραδινές 

ώρες) 
 διερεύνηση της αξιοποίησης των ομβρίων υδάτων. Σε περίπτωση 

αξιοποίησης τους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 145116/2001 ΚΥΑ θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η παρούσα απόφαση. 

29. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, 
κ.λπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. 

30. Να γίνουν φυτεύσεις με κατάλληλα είδη δέντρων και θάμνων όλων των 
επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση – όπου αυτό επιτρέπεται, δημιουργία 
ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύμφωνα με εγκεκριμένη φυτοτεχνική 
μελέτη από το δασαρχείο. Να γίνεται συστηματική συντήρηση των φυτεύσεων. 

31. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα 
ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση 
δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. 

32. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κ.λπ.). 

33. Να υπάρχει πλήρης αντιηλεκτροπληξιακή & αντικεραυνική προστασία. 
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34. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής 
οχλήσεων. 

35. Ο φωτισμός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισμένος ώστε να περιορίζεται η 
διάχυση του εντός του. 

36. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. 
37. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
38. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει και να υποβάλει την Ετήσια Έκθεση 

Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016). 

39. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.  
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Ν. 
Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
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